
INSCRIPCIONS

· Descarrega’t la fitxa d’inscripció a: 
www.serveiscapicua.cat

· Envia-la amb totes les dades a: 
casals@serveiscapicua.cat

http://www.serveiscapicua.cat/
mailto:casalsestiu@serveiscapicua.cat


Benvolgudes Famílies:

Ja tenim aquí l’estiu i amb ell les immenses possibilitats que
ofereixen els Casals d’Estiu per la nostra mainada!!

Durant el casal que organitzarem els de CapiCua a Montbrió
del Camp, aquest any ens visitarà la prestigiosa i super famosa
directora de Cinema Margot Camara. Cansada de les super
estrelles de Hollywood i les seves manies, ha vingut en busca
de nous actors i actrius i que l’ajudem a tenir idees noves per
dirigir la millor pel·lícula que ha creat mai! Haurem de passar
castings, crear històries, aprendre de les antigues pel·lícules, i
moltes coses més! Preparats per l’aventura que ens portarà fins
a Hollywood?? Som-hi!!

El casal es realitzarà del 28 de juny al 6 d’agost i del 30 d’agost
al 10 de setembre. Les inscripcions es faran per setmanes, el
termini inicial màxim per apuntar-se és el dia 9 de juny, i
durant l’estiu 7 dies abans del primer dia que es vulgui
començar l’estada de l’infant al casal.

En el casal organitzarem els grups per edats i s’oferirà servei
d’acollida (de 08:00 a 9:00h) i servei de menjador amb
carmanyola (de 13:00 a 15:00 h).

*S’ha d’arribar a un nombre mínim de participants per poder
dur a terme les activitats.

Les activitats que realitzarem seran gimcanes,

tallers, excursions, teatre, activitats en anglès,

jocs d’aigua, manualitats, danses, cançons,

esports….

HORARIS

Amb el primer pagament s’inclourà un afegit de 4,50 euros corresponents
a l’assegurança nominal de cada alumne.

La inscripció de germans comptarà amb un descompte del 5% en la
inscripció del segon i consecutius.

El preu del menjador és pel servei de monitoratge, no inclòs el catering.
Els alumnes porten carmanyola.

Totes les activitats han de tenir un mínim de 16 inscrits per realitzar-se.

*(El casal de setembre es farà segons demanda i el preu no serà acumulable amb
les setmanes d’estiu.)

Acollida Casal Matí   Menjador

ESPORÀDICS 4 € 12 € 5 €

Acollida 08:00 – 09:00h

Casal de matí 09:00 – 13:00h

Menjador (carmanyola) 13:00 – 15:00h

PREUS

CASAL 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set

Acollida 13 € 24 € 35 € 45 € 55 € 64 €

Casal matí 50 € 95 € 140 € 180 € 220 € 255 €

Menjador (carmanyola) 20 € 43 € 64 € 84 € 100 € 115 €


